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RESUMO

Objetivando avaliar o comportamento
de três cultivares de alface; cv. Amanda (grupo
Crespa), cv. Karla (grupo Lisa) e cv. Lucy
Brown (grupo americana) à aplicação de cinco
doses de fósforo (0, 50, 100, 200 e 300 kg
ha

-1
 de P

2
O

5
) e quatro repetições, utilizando

como fonte o superfosfato triplo (ST), em um
Latossolo com altos teores desse nutriente
(134 mg dm

-3
), realizou-se um experimento na

UNESP, campus de Jaboticabal. Avaliou-se
número de folhas (NF), área foliar (AF) e a
produção de massa fresca da parte aérea
(MFPA). Verificou-se efeito significativo do
fator cultivar para todas as características
avaliadas. Para nenhuma das características
avaliadas houve efeito da interação entre os
fatores cultivar e doses de P. A maior MFPA
foi obtida pela cv. Lucy Brown (grupo
Americana) que superou as cultivares
Amanda (grupo Crespa) e Karla (grupo Lisa).
A cultivar Karla (grupo Lisa) foi a que obteve
maior número de folhas. A dose de 100 kg ha

-

1
 de P

2
O

5
 foi a que proporcionou maior número

de folhas. A dose de 200 kg ha
-1
 foi a que

proporcionou maior área foliar, não
diferenciando estatisticamente das demais. A
cultivar Lucy Brown do grupo americana, foi a
que obteve a maior AF.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L.,
fósforo, cultivares, adubação.

ABSTRACT

Fertilization phosphate to lettuces latosol
with senior levels in the nutrient available

To evaluate the performance of three
cultivars of lettuce, cv. Amanda (Crespa group),
cv. Karla (Lisa group) and cv. Lucy Brown
(American group) the application of five doses
of phosphorus (0, 50, 100, 200 and 300 kg ha

-1

P
2
O

5
) and four replications, using as source triple

superphosphate (ST) in an Oxisol with high
levels this nutrient (134 mg dm

-3
), an experiment

was carried out at UNESP, campus de
Jaboticabal. It was evaluated number of leaves
(NF), leaf area (AF) and the production of fresh
weight of shoot (MFPA). There was significant
effect of factor cultivar for all traits evaluated. For
none of the characteristics evaluated was no
effect of the interaction between the factors
cultivar and doses of P. Most MFPA was
obtained by cv. Lucy Brown (American group)
that surpassed the cultivars Amanda (Crespa
group) and Karla (Lisa group). Cultivar Karla
(Lisa group) was obtained that the highest
number of leaves. The dose of 100 kg ha

-1
 P

2
O

5was that provided the greatest number of leaves.
The dose of 200 kg ha

-1
 was that provided greater

leaf area, no statistical differences of others. Lucy
Brown Cultivar Group of America, was that
obtained the largest AF.

KEYWORDS: Lactuca sativa L., phosphorus,
cultivars, fertilization.
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INTRODUÇÃO

A alface pode ser considerada como bastante exigente em fósforo, principalmente na
fase final de seu ciclo. A deficiência deste elemento reduz em muito o crescimento da planta,
havendo má formação da cabeça, coloração verde opaca das folhas velhas, podendo mostrar
tonalidades vermelho-bronze ou púrpura (Katayama, 1990). O fósforo é, reconhecidamente,
um nutriente relevante para a obtenção de produtividade elevada. Tem sido o macronutriente
que freqüentemente limita a produção, e apesar da pequena exigência da cultura são obtidas
respostas positivas à adubação fosfatada. Além da pobreza dos solos brasileiros em fósforo
disponível, é baixo o aproveitamento desse nutriente aplicado via adubação, pois sua retenção
é elevada nos solos tropicais (Novais & Smith, 1999).

A baixa eficiência das adubações fosfatadas evidencia a necessidade de novos métodos
de adubação no que diz respeito a fontes, épocas de aplicação e localização do adubo
(Guimarães et al., 1993). Em solos com pH alto, o fósforo é insolubilizado como fosfato de
cálcio, e naqueles com pH baixo é fixado, como fosfatos de alumínio e de ferro. As reações do
fósforo no solo podem envolver tanto adsorção quanto precipitação (Lin et al., 1983). Muitos
pesquisadores acreditam que o mecanismo de adsorção ocorre quando existe baixa
concentração de fósforo, e a precipitação, quando altas concentrações deste nutriente estão
presentes no solo (Lin et al., 1983). Fabres et al. (1987), estudando os níveis críticos de
diferentes frações de fósforo em plantas de alface cultivadas em diferentes solos, verificaram
que as características dos solos associadas à adsorção de P exercem significativa influência
sobre a distribuição dessas frações na parte aérea, e que as concentrações críticas de P total
e P inorgânico variaram inversamente com a capacidade tampão de P dos solos, enquanto a
concentração crítica do P orgânico, aparentemente, não foi influenciada. Em plantas muito
novas, a deficiência desse nutriente pode levá-las à morte (Weir & Cresswell, 1993).

Em relação à adubação fosfatada, sem considerar o tipo de alface, tem sido
recomendado o uso de 200 a 400 kg ha

-1
 de P

2
O

5
 de acordo com o tipo de solo e a

disponibilidade desse nutriente no solo (Filgueira, 2000). Segundo Trani et al. (1997), para o
estado de São Paulo, quando os teores de P resina, estiverem acima de 60 mg dm

-3
 é

recomendado 200 kg ha
-1
 de P

2
O

5
. De acordo com Fontes & Wilcox, (1984) em solos

naturalmente bem supridos em fósforo, a sua adição não afeta a produção nem a qualidade
das hortaliças. Contudo, mesmo em solos já adubados anteriormente, em geral, a deficiência
de fósforo poderá ocorrer, sendo possível obter curva de respostas para as diferentes classes
de teores desse nutriente no solo (Raij, 1991). O objetivo do trabalho foi avaliar doses de
fósforo no crescimento, nutrição e produção de cultivares de alface, cultivadas em Latossolo
com alto teor do nutriente.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no período de maio a julho do ano de 2008, no setor de
Olericultura e Plantas Aromáticos-medicinais, da (FCAV) Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias (Unesp), campus de Jaboticabal, localizado no município de Jaboticabal no estado
de São Paulo, situada a 21º 15’ 22’’ de latitude Sul, 48º 18’ 58’’ de longitude Oeste, com altitude
de 575 metros. De acordo com Resenha... (2009) o clima da região é classificado como
subtropical com chuvas de verão e inverno relativamente seco, apresentando médias anuais
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de 1.424,6 mm, 22,2ºC, 28,9ºC e 16,8ºC, respectivamente, para precipitação pluvial e
temperaturas média, máxima e mínima. O solo da área, segundo a classificação de Andrioli &
Centurion (1999), é um Latossolo Vermelho Eutroférrico típico de textura muito argilosa, A
moderado caulinítico-oxídico, com relevo suave ondulado a ondulado, que equivale à
classificação da Embrapa (2006). Para a determinação das doses de P a análise química do
solo em que foi instalado o experimento apresentou inicialmente 134 mg dm

-3 
de P resina, o

que corresponde um valor muito alto, superior ao limite de classe de teor muito alto do nutriente
no solo que segundo Trani et al. (1997) é de 60 mg dm

-3 
de P. O solo apresentou ainda pH de

5,8, valor pelo qual aproximado do pH ideal da cultura que está na faixa de 6 a 6,8 de acordo
com Filgueira (2003). O teor de matéria orgânica foi de 24 g dm

-3
 e 43, 37, 83 e 106 mmol

c
 dm

-

3
, respectivamente de Ca, Mg, soma de bases e CTC, e 79% de saturação por bases. Foram

avaliados os fatores Cultivares: Amanda (grupo crespa-solta); Karla (grupo solta-lisa) e Lucy
Brown (grupo crespa-repolhuda) e Doses de P

2
O

5
 (0, 50, 100, 200 e 300 kg ha

-1
) usando como

fonte o superfosfato triplo.O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados,
em esquema fatorial de 3 x 5, com quatro repetições, sendo cada bloco constituído de 15
unidades experimentais ou parcelas, perfazendo uma área de 1,10 x 1,75 m, as unidades
experimentais constituíram-se de 4 linhas com 7 plantas por linha, sendo que na extremidade
de cada linha foi utilizada uma planta como bordadura.

O espaçamento utilizado foi de 0,25 m entre linhas e 0,25 m entre plantas (0,25 x 0,25).
Sendo assim a área útil para avaliação das características foi de 1,10 x 1,25 m. O transplante
foi realizado em no dia 6 de junho de 2008, quando as mudas atingiram 4-5 folhas definitivas.
Logo após o transplante as mudas foram irrigadas com por sistema de aspersão convencional,
ao qual seguiu o mesmo turno de rega durante todo o ciclo da cultura. As adubações de
cobertura foram feitas com uréia (45% de N), aos 10, 20 e 30 DAT (dias após o transplante)
para as cultivares Amanda, Karla, seguindo as recomendações de Trani et al. (1997) e aos 10,
20, 30 e 40 dias para a cultivar Lucy Brown.  A colheita foi realizada no dia 23 de julho de 2008
para as cultivares Amanda e Karla e no dia 31 de julho para a cultivar Lucy Brown. Em razão da
diferença de ciclo das cultivares e resposta á dose de P, cada parcela (unidade experimental)
foi colhida quando apresentou 80% das plantas da área útil em ponto de colheita. A massa
fresca da parte aérea (MFPA); massa seca da parte aérea (MSPA) foram determinadas com
a coleta de uma planta por parcela escolhida aleatóriamente. As folhas foram destacadas do
caule e em seguida devidamente lavadas e colocadas para secagem em estufa com circulação
de ar forçada conforme Malavolta et al. (1997). Posteriormente, com o uso da balança eletrônica
de precisão com duas casas decimais, foi obtida a massa de material seco da amostra de
cada planta. O número de folhas (NF) foi obtido com a contagem das folhas da mesma planta
coletada para a determinação da massa seca da parte aérea, a área foliar (AF) foi avaliada
por meio de um medidor eletrônico de área foliar marca LI-COR, modelo 3100, na mesma
planta onde foi avaliado o (NF).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 encontram-se os valores de F, coeficientes de variação e significância dos
fatores cultivar e doses de P, sobre as características número de folhas (NF), área foliar (AF) e
massa fresca da parte aérea (MFPA). Verificou-se efeito significativo do fator cultivar sobre
todas as características avaliadas, NF, AF e MFPA (Tabela 1).
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As doses de fósforo foram significativas para MFPA e AF (Tabela 1). Para nenhuma das
características avaliadas houve interação entre os fatores cultivar e doses de P (Tabela 1). Na
análise de regressão apenas o NF não foi significativo para o fator dose (Tabela 1). O número
de folhas por planta (NF), diferiu estatisticamente entre as três cultivares (Tabela 2). A cv. Karla
do grupo Lisa foi a que obteve maior número de folhas com média de 38 folhas por planta,
superando as cultivares Amanda com média de 24 folhas/planta e da cultivar Lucy Brown com
média de 20 folhas por planta (Tabela 2). Obteve-se efeito quadrático para as doses de P
aplicadas em função do numero de folhas por planta (Figura 2). A dose de 100 kg ha

-1
 de P

2
O

5
foi a que proporcionou maior número de folhas, obtendo-se uma média de 29 folhas por planta
(Figura 2).

Estes resultados evidenciam que o aumento das doses de P pode interferir no
desenvolvimento foliar da alface. A área foliar diferenciou estatisticamente para os fatores
cultivar e dose, ajustando-se a regressão ao modelo linear (Figura 3). A dose de 50 kg ha

-1
 de

P
2
O

5
, não diferenciou estatisticamente da testemunha (dose 0), que diferenciou das demais

doses (Tabela 3). A dose de 200 kg ha
-1
 foi a que proporcionou maior área foliar (Tabela 3), não

diferenciando estatisticamente das demais. Entre as cultivares a que obteve maior AF foi a
cultivar Lucy Brown do grupo americana com média em torno de 4281 cm

2
 de área foliar. A

maior massa fresca da parte aérea (MFPA) foi obtida pela cultivar Lucy Brown do grupo
americana a qual atingiu uma média de 1189,95 g/planta (Tabela 2), sendo esse valor 82 e
87% superior aos valores obtidos pelas cultivares Amanda do grupo crespa e Karla do grupo
lisa respectivamente. A dose de 300 kg ha

-1
 de P foi a que apresentou maior massa fresca em

todas as cultivares, não diferenciando estatisticamente da dose de 200 k ha
-1
. Já as doses de

50 e 100 kg ha
-1
 , não apresentou diferença em produção de massa fresca da parte aérea em

relação à testemunha (Tabela 3).Verificou-se para a aplicação de P
2
O

5
 uma regressão linear

(Figura 1). À medida que se aumentou as doses de P, aumentou também a MFPA, atingindo
na dose máxima aplicada (300 kg ha

-1
 de P

2
O

5
), uma massa média em torno de 400 g/planta.

Mota et al. (2003), verificou-se com a aplicação de 672 kg ha
-1
 de P

2
O

5
 em alface americana

cv. Legacy um peso médio por planta de 1,2 kg. Neste experimento para a cv. Lucy Brown, com
a dose de 300 kg ha

-1
 de P obteve-se média de 1,2 kg/planta (Tabela 2). Em função das doses

de P aplicadas houve efeito linear diferença significativa apenas entre a testemunha (dose 0),
que foi diferente das demais doses aplicadas (Tabela 3).

Em estudo realizado por Figueiredo et al. (2004), para avaliar a interação genótipo x
ambiente em diferentes cultivares de alface, observou-se que independente do ambiente e da
época, que cultivares do grupo americana apresentou os maiores valores de MFPA comparado
com os demais grupos e que as cultivares do grupo lisa apresentam os menores valores. Além
disso, ainda de acordo com Mota et al. (2003), as doses de P recomendadas para alface em
geral, não pode ser adequadas para as cultivares do grupo americana, uma vez que apresentam
um ciclo de desenvolvimento e extração de fósforo maior em relação à alface do grupo de
folhas soltas lisas ou crespas. Sanchez & El-Hout (1995), ao avaliarem a resposta de diversos
tipos de alface à adubação fosfatada (que foram de: 0; 115; 230; 460; 690 kg ha

-1
 de P

2
O

5
), no

período de 1990 a 1992, na Flórida,  verificaram que as condições ambientais afetaram o
potencial de produção e que esta variou entre os tipos de alface estudados, mas que a
necessidade de fósforo foi de até 690 kg ha

-1
 de P

2
O

5
, para a máxima produção. Segundo Raij

et al. (1991) respostas variáveis á aplicação de fósforo podem ser notadas de cultura para
cultura, ou mesmo entre cultivares da mesma espécie, sendo umas mais eficientes do que as
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outras na absorção do nutriente do solo. Figueiredo et al. (2004) ressalta que, para a escolha
de uma determinada cultivar, deve-se atentar ao mercado e ao modo de comercialização
Quando se tem como objetivo maior produção de alface baseada na MFPA (ou MSPA), deve-
se optar por cultivares do grupo americana, que apresentaram maiores valores de MSPA em
relação às demais, com exceção da cultivar Karla, nos ambientes casa de vegetação. Os
resultados indicam que a adubação fosfatada mesmo em solos com altos teores do nutriente
disponível pode ser viável dependendo do grupo e da cultivar utilizada. De acordo com Raij et
al. (1991), mesmo em solos já adubados anteriormente, em geral, a deficiência de fósforo
poderá ocorrer, sendo possível obter curva de respostas para as diferentes classes de teores
desse nutriente no solo.
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Tabela 1. Valores de F, coeficientes de variação e significância dos fatores cultivar e doses de P, sobre as
características massa fresca da parte aérea (MFPA), número de folhas (NF) e área foliar (AF) [Values of F,
coefficients of variation and significance of the factors cultivar and P levels on the characteristics of shoot fresh
weight (MFPA), number of leaves (NF) and leaf area (AF)] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Causas de Variação NF AF MFPA

Cultivar (C) 97,50 *   20,1 ** 385,16 **

Dose P (P) 2,38 ns 4,75 * 6,95 **

C X P 1,15 ns 0,56 ns 1,09 ns

CV (%) 15,3 30,9 25,7

(ns) não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; (*) significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; (**)
significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 2. Médias de massa fresca da parte aérea (MFPA), número de folhas (NF) e área foliar (AF) de cultivares
de alface [Mean fresh weight of shoot (MFPA), number of leaves (NF) and leaf area (AF) of cultivars of lettuce]
FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Cultivar NF AF MFPA

(Folhas/planta) (cm
2
) (g/planta)

Amanda 24,3 B 2235,6 C 208,58 B

Karla 38,0 A 3430,2 B  152,44 B

Lucy Brown 20,2 C 4281,2 A 1189,95 A

Teste F 97,50 * 20,1 ** 385,16 **

CV (%) 15,3 30,9 25,7

*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Tabela 3. Valores de F, significâncias, coeficientes de variação e médias das características massa fresca da
parte aérea (MFPA), número de folhas (NF) e área foliar (AF) das cultivares de alface em função das doses de P
aplicadas [F values, significance, and average coefficients of variation of the characteristics of shoot fresh weight
(MFPA), number of leaves (NF) and leaf area (AF) of cultivars of lettuce according to the levels of P applied] FCAV
- UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Doses de P NF AF MFPA

(kg ha
-1
) (Folhas/planta) (cm

2
)  (g/planta)

0 24,58 A 2290,7 B 408,06 C

50 28,58 A   3062,8 AB  447,82 BC

100 29,16 A 3767,3 A 488,12 BC

200 28,50 A 3778,0 A 588,41 AB

300 26,66 A 3679,5 A 652,58 A

Teste F 2,38 ns 4,75 * 6,95 **

CV (%) 15,3 30,9 25,7

*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
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Figura 1. Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA) de cultivares de alface em função das doses de P
aplicadas. [Fresh weight of shoot (MFPA) of cultivars of lettuce according to the levels of P applied] FCAV
- UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Figura 2. Número de Folhas (NF) de cultivares de alface em função das doses de P aplicadas. [Leaves of
(NF) of cultivars of lettuce according to the levels of P applied] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.
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Figura 3. Área Foliar (AF) de cultivares de alface em função das doses de P aplicadas. [Leaf Area (AF) of
cultivars of lettuce according to the levels of P applied] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.


